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PUPPY-TRAINING

Voor elke hond ongeacht ras of leeftijd.

NU OOK INZANDVOORT

Georganiseerd door Hondenkapsalon ELLEN CATS
Gediplomeerd Hondeninstruktrice

op het parkeerterrein van het Ir. Friedhoffplein

te Zandvoort op zondagmorgen

Inschrijvingen voor deze cursussen:

Telefoon voor de hondentraining

023 5713368

Overige informatie bij:

Hondenkapsalon ELLEN CATS
Achterweg 1 - 2042 LH Zandvoort

Telefoon: 023 5730068

O
^JiApBICA
PARELS EN BIJOUX

Verkrijgbaar bij

juweliers en
speciaalzaken

MAJORICA Parels met 10 jaar garantie.

IMPORTEUR: ü
j

Verenigde Heusch Industrieën iW
Emrikweg 29, 2031 BT Haarlem

tel. 023 5325084, fax 023 5342373 %

DE RACKETSPECIALIST!

Dietrich Sport

HOCKEY -

TENNIS -

SQUASH -

BADMINTON SPECIALIST

HALTESTRAAT 35 ZANDVOORT

»| Z.H.C. LEDEN

10% KORTING
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JOE VOLGENDE GARNAEL VERSCHIJNTWEER OP 2 J OKTOBER.

NIEUWE TRUIEN

DE NIEUWE TRUIEN ZIJNWEER TE KOOP VOOR ƒ 45,=.

IN DIVERSE MATEN ZIJN DE TRUIEN TE BESTELLEN BIJ
RUU» WTLLÏGERS TEL. 5716414.

Uitslagen Wedstrijddag: 06-oktobeï - 1996

H/D

Veteranen A

Veteranen B

Dames 1

ïs2

Wedstrijd

Kikkers 1 - Zandvoort 1

Amsterdam 17 - Zandvoort 2

Veteranen A - Terriërs A

Veteranen B - Terriërs B

1-

2-0

3-1

9-1

Zandvoort 2 - Overbos 4

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

WieO WIE !!!!!!!

Wij Veteranen B.

Zijn op zoek naar een keeper, die mocht er een bal richting goai komen, hem tegen hond.
Verder verwachten wij van hem dat hij de derde helft gezellig mee gaat doen.

Reacties gaarne in de groene bus in het clubhuis of telefonisch.

IJsbrand 023-5717344.

*****



Clubblad van Zandvoortschc Hockey Club

Pagina 2 van 13

Jaargang 62 Nr8 07-10-1996

Nieuwe Trlmhockeyleden :

M.L.B. Kloppen - Westerduinweg 38-2116 VII Bentveld - Tel: 023-5242637

JJ.L. van de Boel - Kostverlorenstraat 2 - 2042 PG Zandvoorl -Tel: 023-5731037

WAT GAANWE POEN HET KOMENDE SEIZOEN?
Onder dit motto zijn een groot aantal senioren een paar weken geleden bij elkaar geweest.

[ Het verslag van deze avond is te vinden in Garnael nr. 6.

Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken dat er een semorencomissie ingesteld gaat
worden die bestaat uit vertegenwoürdig(st)ers van de senioren teams.

Het doet mij een genoegen te melden dat de eerste vergadering van deze commissie is

gepland op vrijdag 1 1 oktober aanstaande. De enthousiaste aanmeldingen voor
deelneming in deze commissie laat zien dat de senioren er dit seizoen iets goeds van
willen maken.

Henk van Gameren

Bericht van de REDACTIE

In het clubhuis, bij de kassa, is nu papier aanwezig waarop je

je wedstrijdverslag kan schrijven.

Natuurlijk vinden wij het leuk dat er verslagen komen. Maar

, aÜc zou het. zeer op prijs stellen alsje dan ook dat papier gaat
1 gebruiken. Want wat voor blaadjes en andere soorten wc

papier ik allemaal krijg waarop een verslag staat, al dan niet door andere teksten heen
geschreven, wil je niet weten.

Natuurlijk mag je je verslag ook op flop inleveren, maar wel voor maandag 18.30 uur bij

mij (adres zie voorblad garnael). De gebruik zowel Word als WP onder MS Windows.

Met vriendelijke groet Mare Meyer.
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WEDSTRIJPVERSLAG HEREN 1

Kikkers - Zandvoort 5-4

Na samen met liet team en Reiner deze week een paar goede gesprekken te hebben gehad

over trainingen en spelconcepten over balbezit e.d. togen wij afgelopen zondag vol goede

moed naar de Kikkers. Er stond een meter bier op het spel als de bal gedurende een

afgesproken tijd zonder onderbreking in de ploeg gehouden zou kunnen worden. Voor dit

doel had ik een heuse stopwatch meegenomen. Bij ons eerste balcontact drukte ik de

stopwatch in, maar verder dan 7 seconden kwamen we niet. Na nog herhaalde pogingen

lukte hel na S minuten wedstrijd de bal 20 seconden in de ploeg te houden en tot ieders |

verbazing kwamen we uit deze situatie gelijk op een 0-1 voorsprong door een snelle

aanval die afgerond werd door Jim. 4 Minuten later viel, uit weer 20 seconden balbezit

het tweede doelpunt, 0-2 nu gescoord door Edwin.

Ik begon mezelf af te vragen of ik genoeg geld bij me had om het kratje van de sponsor

voor te schieten wat staat voor de eerste overwinning. Gelukkig was dit het geval dus niks

aan de hand dacht ik nog, maar helaas bleek deze gedachte zoals u verder kunt lezen te

voorbarig te zijn geweest.

Vlak na onze tweede treffer kwamen de Kikkers terug door een strafpush na een

ongelukkige aktie van Mark. Vlak voor rust scoorde Jim na weer een snelle aanval ons

derde doelpunt. Dit was tevens de ruststand.

Om wat voor onbegrijpelijke reden waren we in de tweede helft niet in staat het

succesvolle spclconcept van de eerste helft te handhaven. I liervan konden de Kikkers

profiteren, wat ze dus ook deden. Dit resulteerde in een 4-3 stand halverwege de tweede

helft, waarna Edwin na een sdütterende voorzet van Jim een even schitterend doelpunt

maakte, 4-4. Helaas ging in de laatste minuut het gelijke spel aan onze neus voorbij door

een moment van onachtzaamheid in de verdediging waardoor de eindstand van 5-4

bereikt werd.

Toch heeft deze wedstrijd een aantal positieve dingen laten zien. Ten eerste blijkt het

gekozen spelconcept vruchtbaar te zijn in de vorm van doelpunten. Ten tweede blijkt dit '

i

team een scorend vermogen te hebben, want alle 4 de doelpunten zij:a uit spelsituaties

gescoord. Dit laat dus zien dat het gekozen spelconcept de juiste v/eg is die we ingeslagen

zijn, maai' dat er nog veel op getramd moet worden!

De coach en assistent coach Maarten.
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KERKSTRAAT 16
2042 JE ZANDVOORT
TEL: 023 5718655

ZONDAGS GEOPEND
VAN 1 TOT 6 UUR

Sportspecialist

voor o.a.:

. Oxbow
Nike

Reebok
Adidas
O'Neill

Oiadora

Australian

Converse
Lotto

Champion
Cruyff

Umbro

400 SOORTEN
VELD-, ZAAL- EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10 % KORTING

MANS CLAESSEN

even een kroketje halen bij

FEBD
AUTOMATIEK-SNACKBAR

KERKPLEIN 5

ZANDVOORT

KLEINE KROCHT 2a
2042 JN ZANDVOORT

TEL: 023 5731088

ZHC LEDEN
10 % KORTING



•

I.

Brood van de Echte

Bakker scoort

altijd goed!

>EK DE ECHTE BAKKER. ECHTJE PROEFT T

-ckte ^Bakker ^a

i Van É

SCHAIK
Makelaar o.g. Ê

Aan- en verkoop
onroerend goed

hypotheken

Taxaties

Verzekeringen

Verhuur

Beheer en Advies

Ons kantoor is geopend:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 1 8.00 uur
en op zaterdag van jo.oo tot 14.00 uur.

hoge weg 56a / 2042 gj zandvoort / holland
TEL.. 023 57 1 2944 / FAX: 023 57 1 7596

i

-

CMB
ACCOU NTANTS

Overveen

Amsterdam
Amstelveen

Alkmaar

, Capelle a/d IJssel

.
•• Den Haag

Telefoon 023 5271444

'y~':-m-

(fVTo the nöint
VAN IDEE TOT UITVOERING !

%'-< Professionals in:

Reclamebeletteringèn

Lichtreclame (neon)

Ontwerpen (logo's)

Drukwerk

Stickers

Zetwerk - DTP

Füll coloufjuitdraaiservice

Cöjjy-service

Textiel bedrukking

I
Kleine Krocht 2

2042 JN Zandvoort

I Telefoon: 023 5720212

I Fax : 023 5716460
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WedstrijslversFag Heren 1

We schrijven zondag 12.45. 12 Kreupele jongetjes verzamelen voor de wedstrijd tegen
Kikkers. Motto vandaag was de tegenstander gek maken met de driehoek-tactiek. Na een
fanatieke warming up ( iels wat voor herhaling vatbaar is ) klonk het fluitsignaal voor een
leuke sportieve pot hockey. Zandvoort kreeg snel grip op de wedstrijd ( wat voor het eerst

is dit seizoen ) en kreeg dit keer niet twee doelpunten om onze oren in de eerste 1

minuten. Daarentegen gebeurde iets zeer onwaarschijnhjks, wij pegelden er 2 in

( amazing ). Eentje door Jim en een door een ander Persoon. Natuurlijk hoort hier ook een
tegendoelpunt bij, en natuurlijk is dat een strafbal die elke wedstrijd terugkeert ( tegen

B ons ). Over het algemeen liep de eerste helft voorspoedig en leidde Zandvoort tot de rust

met 3 doelpunten voor en maar 1 tegen. Het motto werd de eerste helft goed nagestreefd.

Maar toen, na de rust werd er het een en ander verstoord in de Zandvoartse verdediging.

Dit leidt onherroepelijk tot een paar tegenslagen : 3-3. Na weer even orde op zaken te

stellen werd er vrolijk verder gehockeyed en helaas stuiterde nog een doelpunt tegen onze
plank. Zandvoort is Zandvoort niet ( vooral in deze wedstrijd ) en zette alles op alles om
niet met een nederlaag terug te keren. Immers de potentiële kansen waren zeker aanwezig.
Conclusie : aan een zeer mooi uitgespeelde kans, werd een schitterende afwerking
gegeven ( 4-4 ). Zandvoort stond al te juichen bij het feit dat het 1 ofwelhcht 2 punten
mee kon nemen. Niets is anders waar, in 1 van de laatste minuten werd er helaas nog een
tegen ons geknikkerd. Eindstand 5-4, jammer. Maai-.... als Zandvoort zo blijft hockeyen
garanderen wij dat er sowieso punten binnen worden gehaald, dus kom volgende week dit

in opkomst komende team aanmoedigen.

Nog even een paar mededelingen:

l. Stoop... die strafbal mooi gestopt.

2 - R°ol volgende keer niet onze spelers maar de tegenstanders omver schoppen.
3- Jaö een bal hoorje met een stick te stoppen, ook al suist hij met 100 km/h tegen

je voet.

4. Volgende keer pakken wij die volle winst, als het moet ook in de laatste minuut

I»
Pepijn.

Wedstrijdverslag Heren 2

Heren 2 versus Amsterdam 17

Aanvang 14.00 uur.

Met enige logistieke problemen waren wij toch met 12 man gearriveerd.

De start was zeer ( on georganiseerd en abrupt. Waren we al begonnen? Tja, dat waren
we dus al. Wisten wij veel De scheidsrechters vonden van wel. Nou wij dus zeer uit ons
doen, maar Heren 2 is geen Heren 2 als we dat niet zeer snel te boven waren. Gras heeft
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zo zijn voor ennadelcn, echter het gezag vond dat alle ballen laag moesten, wij een

overtreding maakten en de bal meekregen, Amsterdam een overtreding maakten en geen

vanlKidefluiüstenwisfxnwatergebeiirenmoest.Hetgingomenomenhetspel

verzande in gehak(t), gesnoei, duwen en irritatie, maar Heren 2 zou geen Heren 2 zijn als

we dat niet zeer snel te boven waren.
.

Enfin wanorde alom en enkele frustraties en ongeloof verder, een ijzige gil van ONZb

Marco ( keeper ), hij stond oog in oog, zonder een Heren 2 verdedigerm het verscbjed,

met een wel zeer sehietlustige spits. Een knal, een zeeeer ( zeg maar snoei )
narde bal

Voor Marco geen enkel probleem dus. Deze pareerde hij voorbeeldig. Echter later enke e

ogenblikken later, we zijn nu in de tweede helft beland, was de kans zo uitgesproken dat

ook Marco deze niet kon houden. Helaas 1-0 voor Amsterdam. Goed enkele

wedstrijdballen en een hoop tijd voor het terugvinden verder, weer veel gerommel maar

H2 kreeg deze uitgesproken bal er niet in . Enfin, we bleven lol hebben en ons afvragen

wat de scheidsrechter toch telkens bedoelde met dat gefluit. Mogelijk waren de twee

blondines op het fietspad de aanleiding, wie weet, wij zeer zeker met. Tja, ook wij laten

wel eens een steek hangen. Rogier ving de bal nog wel voor zij borst op om aan te geven

dat dit toch wel gevaarlijk was. Niet dus. Doorspelen. Tja, Heren 2 zou geen Heren 2 zijn

of wij zouden dat niet zeer snel te boven komen. De kansen gingen evenredig heen en

weer, de graszoden idem cüto. Zo pingelde, jawel via buitenkant voet en been ,

Amsterdam erweereenbij onsin. 2-0. Tegenspraak zou dus toch niks uithalen en wij

bleven dus zeer kalm. En weer, als plots uit de hemel een fluitsignaal. Alle 22 spelers als

1 blok op het veld. "Wat is er nou weer! !
!". Einde wedstrijd, "Einde wedstrijd!

!
.

We

spelen pas 25 minuten! ! Tja dus emde wedstrijd. Heren 2 zou geen Heren 2 zijn als we

dat niet zeer snel te boven zouden komen BIER ! I Snel deze ellende wegdrinken.

Groetjes Mare en tot zondag.

PS. . : het is dus toch mogelijk dat er scheidsrechters bestaan zonder kaart, maar dat mag

de pret niet drukken.
.

.-- %

Wedstrijdverslag Dames 1

Hallo clubgenoten.

Wat een stress allemaal weer op zondagochtend, zoals elke week ( tegenwoordig )
hadden

we te wemig speelsters. Maar deze week was onze keepster ook nog eens ad;Sn wat

moeten we zonder e?' Gelukkig konden we ons nog herinneren dat Manje (D2) een

keepers verleden had, dus na veel gebel naar huidige keepsters hebben we het gewaagd

om Marijc uit haar bed te bellen En ze kwam! ! Ook de andere Dames 2 speelsters waren

er weer om ons te redden, zonder jullie hadden we niets kunnen beginnen.

De eerste helft ging het echt geweldig goed, iedereen knokte heel hard tegen dat goed
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getrainde Myra. Marije ging ook super, ze is echt niet vergeten wat keepen is. Maar
jammer genoeg zakte het de tweede helft in bij Zandvoort, en daar maakte Myra goed
gebruik van. We kregen zo 4 doelpunten tegen. Jammer het ging zo goed!

!

Maar gelukkig mogen we het volgende week weer proberen!

Als we nou allemaal een keerkomen trainen wordt het misschien nog een keer wat! Vorig
jaar kon het ook !

Liefs... de optimistjes.

ftWedstrijdverslag Dames 2

Zondag kregen we de dames van Overbos op bezoek. We begonnen moeizaam doordat de
helft van de dames bij het eerste stond opgesteld en dus de tweede wedstrijd in gingen.

Het was perfect weer en speelde verder erg leuk naar elkaar. De voorhoede liep goed
ondanks dat Naat en Brim er niet waren ( Nina bedankt ). De achterhoede ? Die was
perfect, alle ballen werden goed gestopt en zeer goed weggewerkt. Marjolein bedankt en
je begrijpt zeker wel dat je vast in Dames 2 mag en moet komen hockeyen Onze Henny
stond ook weer haar mannetje. De achterhoede verdient alle lof deze wedstrijd. Lisctte de
volgende keer sta je er weer gewoon, succes ermee. De uitslag? 2-0 voor Zandvoort.

Groetjes Carlijn.

Waar is Poekie????

Even kort voor degene die niet meer weten wie Poekie is ( en voor de nieuwkomers onder
ons ). Poekie is een hele lieve, kleine, bruine, knuffel teddybeer. Vorigjaar had Poekie
een rubriek in onze garnaal onder de naam :

* Poekie op wereldreis". We hebben nu al

een tijdje niks meer van Poekie gehoord, vandaar dat het vriendinnetje van Poekie, Nijntje

jpen s even langs ging om verslag uit te brengen. Poekie heeft het momenteel heel erg

druk. Zijn baasje Rolant keept namelijk in lieren 1 en heeft het elke zondag erg zwaar.
Poekie moet er dan echt zijn voor zijn baasje, hem troosten en steunen. Dat is een zware
taak. Maar Poekie heeft mij belooft binnenkort wat van zich te laten horen. Jullie bijgen
wel de groeten en een dikke knuffel van Poekie.

Liefs zijn vriendinnetje Nijntje
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Dames en Heren Aanvoerd(st)ers gaarne de wette

inleveren voor 18.00 «wr (op zondag natuurlijk) dij

De Heer J.C. Meijer

Jhr.P.N. Quaries van Uffordlaan 41

trijdformulaeren

********

Nieuws van het keepersfront

stonds reeds vroeg vast.
ölTmnarH« vnnr "Want" zei mijn vader, "zo

Alsldeuter moest ücal^die^te,^^^>^«J^,^J
heb je eengrote* oppervlak. »~S15 * «*«* als "^ ,"*"BTjdeedikechterrnetHetblnntoctiiammc. " baimdathi haarof

gekneusde vinger heb.
iPnieheidstraining voor mij was

M8n va^r bad ook andere^^^^^^^SLea Het gebeurde

bijvoorbeeld tegelijkertijd een««SSfïï^^iteM dienden als uiteinde van het

gewicht in.

w,;,,™., „-Hen dat ik een redelijk niveau had bereikt De pest

Door al die trainingen kan ik we! stellen<»*«"
«™, wedstrijden lang geen bal krijgt

van het keepen is dat je nog zo goed m,^^"^^oleone of zo, maar dit

Om de fijd te doden had ik soms een boezjewx over^ ^„stander dan wel

week. Ook al missen ze de mooiste kansen voor open doel.

Volgende keer het laatste deel «it het loven van een keepe*

L
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Heren 1 Heren 2

l M. Stoopman (A) 1 N. Beijnes (A)

2 R.Paap 2 M. Vreeburg

3 N. Gatsonides 3 S. Blom

4 J. Gatsonides 4 j. Tabernee

5 T. Gatsonides 5 P.v.d. Mije

6 E. Persoon 6 F.v.d. Mije

M E.vanBerkel 7 1. Mollerus

8 .T. Palma 8 R. de Goedere

9 P.Paap 9 T. Retra

10 R. Roodhart 10 G.J. Cense

1 1 H. Jansen 11 R. van Rey

12 B. Wiekmeijer 12 M. v.d. Bos

13 J. Wiekmeijer 13 J. Wilmink

14 P. Wekx 14 M. Teurlings

15 F. Veenslra

Coach: KLv. Gameren

tel: 5716815

Dames 1

1 H.Plantenga (A)

2 M. Schilp/and

3 M. Dekker

4 C. Koenekoop

5 R.Willigers

6 S.Faber

;( ^7 M. de Jong

8 A.v.d. Haak

9 S. Elshout

10 S.Bruijn

1 ] S.de Jong

Coach: Reiner

tel: 0654745403

Helen 5719187

Dames 2

1 M. Fransen (A)

2 N. Welling

3 N. Fransen

4 J. Krijgsman

5 R Jansen

6 M. v.d. Meulcn

7 B. Verburg

8 C. Oostergetel

9 L.Gerrits

10 W. Gieten

11 S.Lissenberg

Coach: M. Vreeburg

tel: 5712451 of

5401795

Veteranen A
1 T. Gatsonides

2 F. Goezinne

3 J. Krot

4 O. van Ekeren

5 B.v.d. Bergen

6 D.v.d. Brink

7 C. Polman

8 R. van Leeuwen

9 H. de Jong

10 J.W. Tuininga

11 J.Vis

12 R. Molenaar

13 G. Sterrenburg

14 F.v.d. Haak

Veteranen B
1 IJ.Kleijhorst(A)

2 B. Molendijk

3 B. Cornet

4 B. Schelvis

5 CU. de Muinck

6 T. Oostwoud

7 F. Dijkstra

8 J.P. v.d Werff

9 J. Gerrits

10 O. Kaagman

1

1

J. van Hemert

12 B.Goll

13 J. Berendsen

IJsbrand

tel: 5717344
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Il/D

Vet A

WEDSTRIJD

Zandvoort 1 - Terriërs ï

Zandvoort 2 - Rood Wit TV

HBS A - Zandvoort A

Qui Vive C - Zandvoort B

1-

HiC X - Zandvoort 2

ÏWD kg/g
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WEDSTRIJD

Hooin 1 - Zandvoori 1

Woof ?\ t - Zandvoort 2
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Uitslagen Wedstrijddag : 05 oktober

JA1

JC1

JE1

JE2

MA1

Zandvoort Al -Hurley A3

Reigers C2 - Zandvoort Cl

Reigers El - Zandvoort El

Vrij

Zandvoort Al - Haarlem Al

MCI

MK1

Zandvoort Cl - Haarlem Cl

Zandvoort El -Hoorn El

3-2

2-3

999

0-8

2-6

6

3-1

OPGELET!!!!!!!

DEZE MAAND ZIJNERWEER WEDSTRIJDEN TEGEN ENGELSE TEAMS

JONGENS C TEGEN EENTEAMVAN DE GROVE ACADEMY C

MAANDAG 21 OKTOBER 17.30 UUR

JONGENS A TEGEN EENTEAMVAM DE GROVE ACADEMY A

MAANDAG 21 OKTOBER 18.45 UUR

MEISJES C TEGEN EEN TEAM VAN DEHULME GRAMMER
DINSDAG 22 OKTOBER 16.30 UUR

MEISJES A TEGEN EEN TEAMVAN DE PERSE SCHOOL A

DINSDAG 29 OKTOBER 18.00 UUR

WIJVERWACHTEN DAT JULLIE ER GEZELLIGE WEDSTRIJDENVAN

MAKEN TEGEN ONZE ENGELSE GASTENr

^
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hahestrtat 58, zandvoort, 023 57151 1
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V-A-G

Dealer van Zandvoort

en omstreken

Auto Strijder B.V.
B. van Alphenstraat 102 / van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort, tel. 023 5714565

ft £oa?fttre«

BermardmMAmnt

Voor hem en haar

uitsluitend volgens afspraak

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel.: 023 5715880

HERMAN HARMS

gJlBE-faisg )
Grote Krocht 22 - Zandvoort

Versteege's IJzerhandel
anno 1893

Dealer Trimetal verf.

Alle mogelijke kleuren en andere

merken zoals o.a. Hisiof en Fiexa

kunnen voor u gemaakt worden met de

verfmengmachine.

Natuurlijk kunt bij ons ook terecht

voor al uw:

* Uzerwaren
* Gereedschappen
* Tuingereedschap
* Elektrische artikelen

* Verhuur van gereedschap
* Aan- en afvoermateriaal

* Sloten- en sleutelservice

Telefoon: 5712554
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NIEUWE TRUIEN

DE NIEUWE TRUIEN ZIJN WEER TE KOOP VOOR ƒ 45,=--.

IN DIVERSE MATEN ZIJN DE TRUIEN TE BESTELLEN BIJ RUUD WILLI-
GERS TEL. 57Ï6414.

C-jeugdtoernooi, C-jcugdtocraooi, C-jeugdtoernooi, C-jewgdtoeraooi, C-
jeugdtoernoof,

L
'

De meisjes én jongens C hebben op 12 oktober aanstaande een toernooi in Castricum.

Er zal gespeeld worden in 3 poules van 4 teams (2 meisjespoules en 1 jongenspoule).

De teams worden om 9:30 uur verwacht.

Start is om 10:00 uur.

Het toernooi zal rond 17:00 uur afgelopen zijn.

Vanaf 1 3 .00 is er een disco.

Zelfzorgen voor de luchmaaltijd.

C-jeugdtoeriiooi, C-jeugdfoernooi, C-jeugdtoeraooi, C-jeugdfoernooi,

Wedstrijdversiag Meisjes A

Zandvoort Al - Haarlem A

1

^We speelden deze keer tegen Haarlem. Er werd al van te voren zeer gevreesd voor 1

speelster van Haarlem. Deze bleek ook deze keer aanwezig te zijn tot onze spijt. Na de

eerste helft stond het al 0-4 en in de tweede helft werden er nog 4 door Haarlem gescoord.

Met andere woorden : VERLOREN!

!

MAAR! Nicole heeft toch heeel goed gekeept. Doei meisjes Al

Wedstrijdverslag Meisjes E8

We moesten tegen Hoorn spelen.

De keepster was Terry.

De eerste helft scoorde Evelien twee keer en Marlies een keer.

Dus toen was bet 3-0.
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De tweede helft scoorde Hoorn toen was het 3-1.

En daarna scoorde Marlies een gooi maar dei telde niet.

Omdat die buiten de vijftien meterlijn was.

Het was een leuke wedstrijd.

Geschreven door. Grace Meijer.

Wedstrijdverslag jongens Cl

De reigers kwamen het eerst op voorsprong maar daarna kwamen wij terug. Mark
paardekoper scoorde wij kregen bordenvol kansen, en een werd er benut toen kwamen we
1 -2 voor daarna scoorde Martijn de Wolff het werd 1 -3 de reigers kwamen terug en

scoorde het werd 2-3 en zij bleefhet.

Martijn de Wolff

Wedstrijdverslag Jongens Al

Het was een geweldige wedstrijd, vooral de laatste 65 minuten Ik hoor nu de coach van de

tegenpartij zeggen dat er goede spelertjes in het Zandvoortsche team zitten, allicht...

Simon, dat lekkere drankje gaat niet meer door, 2x eruit gestuurd worden vind ik echt te

veel.

Robert, 1 tip, hou je smoel met je knackerbrood. PISVINGER!!

Op dit moment wordt Niekie naar voren gehaald ( zeer rood hoofd ). Onze Niek was heel

hard onderuit gekicked. Ik denk, hier komt een schadevergoeding, maar nee, ze moesten

elkaar een handje geven ( toch nog iets sportiefs aan de Hurley-zijde ). Simon, wat dat

virmality (?)betrefi\ Nicole en ik weten het niet. Misschien heb je wel gelijk. Erica heeft

nog een geweldig doelpunt gemaakt. Nu vliegen er kikkers rond en limonade (?! ). Wel
gezellig hooi'. Er wordt nu ook nog even iemand van Hurley in elkaar gebeukt, de coach

roept dan wel de hele tijd: "Liefde", nou, ik zie dat echt niet, of bedoelde hij liefde voor

hockey en niet voor elkaar ?

Roberta en Erica slachten elkaar nu af hier, de scheldwoorden vliegen hier in het rond !

!

En daar we missen je ontzettend hier, maar we hebben 1 vervanger gevonden...Niels, we
dachten eerst dat jij het was, dezelfde hoekeystijl en loopje (je mist alleen nog een broodje

kroketü!)

Niek bood net zijn excuses aan omdat hij met gescoord heeft. Excuses aanvaardt. Maar
onthoud een ding , er zit geen poep aan de bal ( volgens de coach van de tegenpartij ).

Maar in ieder geval veel plezier vrijdag met jullie "uitje" naar de Megazone, we zijn alleen

wel beledigd dat wij als vaste fan van Toine niet mee mogen! !

!

Dit was weer het verslag van deze week, tot de volgende keer! !

!

Ja zeker ja wij houden van hockey

De fanclub van Toine.

C
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Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

van ouds °de Baarsjes"

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koffie besteld,

stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkas!

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande koffie maar steunt

U ook Uw hockey clubl

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliede

tel: 023 - 5551462

Corsa.

Wei 9 ••>H
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WERKT
TEAMWORK
HET BEST.

J.G.NEUS

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv.

Waarderweg 45, Postbus 802, 2003 RV Haarlem
Telefoon 023 51 8 71 00. Telefax 023 - 531 73 68

ZLvanlentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraar 15,

2041 CB Zandvoort

Tel. 023 5715346
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